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Y SEGURETAT. preocupació pels successos a empuriabrava

Y MEDI AMBIENT. CONTENIDORS PER A PETITS RESIDUS

Els veïns demanen a Güell mà
dura contra les ocupacions

Castelló d’Empúries
instal·la 12 minideixalleries

Més de 250 veïns
participen en una reunió
amb l’alcalde de Castelló
davant els fets delictius a
la marina
Redacció l CASTELLÓ D’EMPÚRIES
nn Preocupació entre els veïns
d’Empuriabrava per les ocupaci·
ons il·legals i la onada de robatoris
de les darreres setmanes. Davant
d’això, la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Castelló d’Em·
púries va emetre un comunicat
sobre la seguretat al municipi per
les inquietuds dels ciutadans de
la marina. Al mateix temps es va
convocar els veïns a una reunió
a l’hotel Xon’s amb l’alcalde, Sal·
vi Güell.
A la trobada hi van assistir més
de 250 veïns, que van demanar
mà dura contra les ocupacions il·
legals a la marina i més contun·

empuriabrava. Residents la marina denuncien robatoris freqüents

dència contra els delinqüents.
En aquest sentit, l’alcalde es va
comprometre a prendre mesures
contra les ocupacions, va insis·
tir en mesures preventives con·
tra diversos delictes i, a la vega·
da, va instar els veïns que evitin
les publicacions alarmistes a les
xarxes socials. Güell aposta per la
instal·lació de més càmeres de se·
guretat, controls policials i l’ela·
boració d’un cens d’ocupacions
il·legals. El batlle també va apro·

Y urbanisme. actuacions previstes

ÀNGEL REYNAL

fitar per donar dades sobre actu·
acions de la policia local aquest
2020. En aquest mes i mig s’han fet
15 actuacions per robatori, 15 més
per ocupacions d’habitatges, 24
actuacions per discussions i ame·
naces i 43 per alarmes de segure·
tat en domicilis i negocis.
La reunió amb els veïns té lloc
tres setmanes després de la bru·
tal agressió patida per un veí de 80
anys. A l’home li van robar un re·
llotge valorat en 100.000 €. n

nou elements. 8 minideixalleries a Empuriabrava i 4 al nucli de Castelló

Redacció l CASTELLÓ D’EMPÚRIES
nn Castelló d’Empúries ha instal·
lat una dotzena de minideixale·
ries al municipi, 4 a Castelló i 8 a
Empuriabrava. L’objectiu de les
minideixalleries és apropar als
ciutadans i ciutadanes uns con·
tenidors per a petits residus per
tal que no s’hagin de desplaçar
fins a la deixalleria municipal.
Sovint acumulem a casa DVDs,
piles, carregadors i altres tipus

Y EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ. alumnes de primària i eso

Mesures per evitar
Arrenca el Consell d’Infants i
inundacions a Castelló Nou Adolescents de Castelló

AJ. CAS.

de residus que necessiten un
tractament especial, que no es
poden dipositar al contenidor de
rebuig i dels quals no hi ha una
recollida al carrer generalitzada
així com passa amb el paper, el
cartró o el vidre.
Els avantatges de les minidei·
xalleries són diversos: estan
sempre en servei, són pròximes,
esdevenen punts de comunica·
ció municipal i tenen un disseny
modern i agradable.n

Y OCUPACIÓ. BALANÇ 2019

El Servei Municipal
d’Ocupació de
Castelló va atendre
247 persones
Redacció l CASTELLÓ D’EMPÚRIES

la urbanització. Pateix problemes d’acumulació d’aigua

AJ- CASTELLÓ

DIMECRES PASSAT. Primer Consell, amb presència de l’alcalde i la regidora

Redacció l castelló d’empúries

La urbanització Castelló Nou,
de Castelló d’Empúries, pateix
sovint problemes d’acumula·
ció d’aigua en episodis de for·
tes pluges. És per aquest motiu
que l’Ajuntament ha previst una
sèrie d’actuacions per solucio·
nar la problemàtica. Aprofitant
obres d’asfaltatge s’han fet di·
verses intervencions.
El carrer Font d’en Illa, del Mu·
gader i del Poliol s’han connec·
tat a dues xarxes de pluvials que
estaven aïllades i s’hi ha fet un
parell més d’embornals que per·
metin assolir l’aigua. Una ac·
nn

tuació semblant es vol portar
a terme als carrers Paborde·
ria i Mare de la Font. Cal desta·
car també que al mateix carrer
de la Paborderia es renovaran
les canonades d’aigua potable.
La il·luminació de la urbanitza·
ció és una altra de les intervenci·
ons que es volen executar aquest
2020. SE substituiran per leds les
lluminàries existents en alguns
carrers i, en concret, al carrer de
Paborderia es farà una renova·
ció completa de la xarxa de llum.
Finalment, també es faran actu·
acions per portar fibra òptica a
una part de la urbanització i al
polígon industrial el Pla. n

Redacció l castelló d’empúries

El primer Consell d’Infants i
Adolescents de Castelló d’Empú·
ries es va celebrar el dimecres de
la setmana passada a la sala Gò·
tica de l’Ajuntament. En aques·
ta primera sessió, l’alcalde, Sal·
vi Güell, i la regidora d’Ensenya·
ment, Anna Massot, van donar la
benvinguda a aquests alumnes i
els van animar amb el nou càrrec.
El Consell dels Infants i Ado·
lescents és un òrgan de partici·
pació, consulta i assessorament
de l’Ajuntament constituït per in·
fants i adolescents dels centres
nn
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educatius del municipi amb l’ob·
jectiu de fomentar valors demo·
cràtics, treballar en el consens,
potenciar la mirada crítica i so·
bretot oferir a la ciutadania del fu·
tur, els infants i joves, l’oportuni·
tat de donar la seva opinió i expo·
sar les seves propostes de millora
al municipi. Aquest òrgan està in·
tegrat per l’alumnat de 5è, 6è, 1r
i 2n d’ESO del municipi. El Con·
sell portarà al Ple municipal les
propostes d’accions que s’hauran
elaborat a l’aula i a les trobades de
representants, i tindran com a
objectiu millorar la vida quotidi·
ana del municipi. n

nn El Departament de Treball,
Formació i Ocupació de l’Ajun·
tament de Castelló d’Empúri·
es ofereix el Servei Municipal
d’Ocupació. Aquest espai per·
met fer recerca activa en dife·
rents portals, consulta d’ofertes
actualitzades, cursos i formaci·
ons que s’ofereixin al municipi i
a la comarca.
Les persones inscrites i ateses
durant l’any 2019 al Servei Mu·
nicipal d’Ocupació han estat
247. Això suposa un augment si
es compara amb el 2018, quan
es van atendre 216 persones. E
2017 els usuaris van ser 156.
Pel que fa a la intermediació
laboral, durant l’any passat es
van registrar 116 ofertes de 79
empreses del municipi. El ser·
vei va donar resposta a aques·
tes ofertes amb persones ins·
crites a la borsa municipal de
treball. Les empreses interes·
sades a utilitzar el servei poden
contactar per telèfon, per cor·
reu electrònic o a través del web
www.castello.cat. n

